Regulamin zajęć gimnastyki artystycznej
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym przez trenera harmonogramem zajęć klubu.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby wpisane na listę członków uczestniczących lub inni za zgodą trenera prowadzącego.
3. Rodzicom, opiekunom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać w sali ćwiczeń podczas zajęć bez zgody trenera.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń trenera oraz dbać o powierzony sprzęt.
5. Uczestnicy zajęć mogą wchodzić na salę gimnastyczną tylko w obecności trenera.
6. Płatności za zajęcia należy regulować do 5 dnia każdego miesiąca z góry.
7. Opłatę wpisową (200 zł) należy dokonać najpóźniej do drugich zajęć, w których bierze udział uczestnik.
8. Brak wpłaty do 5. danego miesiąca skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 50zł.
9. Opłata wpisowa jest jednorazowa w przypadku ciągłości wpłat. Jeśli nastąpiła przerwa w dokonywaniu opłat, wpisowe należy
wpłacić ponownie.
10. Wysokość składki miesięcznej jest stała, niezależna od ilości godzin w miesiącu oraz obecności dziecka.
11. Brak wpłaty do ostatniego dnia miesiąca skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach do momentu
uregulowania brakującej opłaty. Opłaty nie podlegają zwrotom.
12. Wszystkie opłaty są dokonywane na konto właściciela klubu: Agnieszka Chlebda szkoła gimnastyki artystycznej, ul. Imielna 42,
30-856 Kraków, NIP:6793148811
Mbank: 67 1140 2004 0000 3802 8030 3739; tytułem: Imię i nazwisko, miesiąc, nr gr. np.: Anna Nowak, wrzesień, gr. I
13. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym właściciela
klubu mailowo: gimnastyka.niepolomice@gmail.com. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia ( np. zgłoszenie rezygnacji z
zajęć w kwietniu zobowiązuje do uiszczenia składki za maj).
14. Uczestniczki obowiązuje obcisły strój sportowy oraz upięte włosy. Nie zaleca się noszenia w czasie zajęć bransolet,
łańcuszków, zegarków, itp.
15. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać aktualną polisę ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
16. Właściciel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie zajęć wynikające ze złego stanu zdrowia
uczestnika, niestosowania się do poleceń trenera lub zachowania niezgodnego z Regulaminem.
17. Choreografie grupowe oraz układy indywidualne są własnością firmy i podlegają prawom autorskim.
18. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonywanie i publikowanie zdjęć celem promocji zajęć
gimnastyki artystycznej.
19. Opiekun dziecka oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach gimnastyki artystycznej.
20. Zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyki artystycznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.
21. [COVID-19] Opiekun dziecka oświadcza, że dziecko przychodzi na zajęcia zdrowe, bez objawów infekcji, oraz dziecko i osoby
wspólnie zamieszkujące nie miały kontaktu z osobą chorą i podejrzaną o zakażenie w przeciągu ostatnich 14 dni i nie pozostają w
kwarantannie i izolacji. W przypadku zmiany ww opiekun jest zobowiązany powiadomić właściciela klubu:
gimnastyka.niepolomice@gmail.com.

Harmonogram opłat za zajęcia:

GRUPA

OPŁATA

Opłata wpisowa

200 zł

Niepołomice ( 2x60 min)

160 zł

Łapczyca ( 1x 60 min)

100 zł

Gr. zaawansowana

230 zł

Zajęcia online ( w razie zamknięcia szkół)

50% taniej

Lipiec i sierpień

40 zł/ miesiąc

